GINOP-1.2.1-15
MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI
KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE
PÁLYÁZAT CÉLJA:
−

A kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése, amely során
korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a
modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a
szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

PÁLYÁZÓK KÖRE:
−

mikro-, kis- és középvállalkozások,
 amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos
vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik
legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő)
üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos
vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos
statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt,
teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
 amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági
Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy
kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

JOGI FORMA:
−

kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,

−

SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,

−

szövetkezetek

KERETÖSSZEG:
−

65 Mrd Ft

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
−

50-500 M Ft

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS:
−

Legfeljebb 50% az alábbiak szerint:
 az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban
megvalósuló projektek esetében a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a projekt
összes elszámolható költségének maximum 50%-a;
 a Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások
esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a, középvállalkozások
esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a;
 a Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások
esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a, középvállalkozások
esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a.

ELŐLEG:
−

A megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 100 millió Ft

TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA:
−

250-500 db

ELJÁRÁSREND:
−

standard, szakaszos
 2015. augusztus 15.
 2015. augusztus 15-ét követően minden hónap 15. napja.

BENYÚJTÁS MÓDJA:
−

online, az elektronikus kitöltőprogramon keresztül

BENYÚJTÁS IDŐSZAKA:
−

2015. július 9-től 2017. július 10-ig

PROJEKTIDŐSZAK:
−

Legfeljebb 18 hónap

−

Záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje: a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb
2018. december 31.

TERÜLETI KORLÁTOZÁS:
−

Nem támogatható a Közép-magyarországi Régióban megvalósuló fejlesztés.

−

A támogatott fejlesztéseket (beleértve az informatikai fejlesztéseket) a támogatást igénylő köteles a
megvalósítás helyszínén üzemeltetni.

CÉLCSOPORT:
−

Azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy
exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg
nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
−

Önállóan támogatható tevékenység:
 Gyártáshoz kapcsolódó új termelőeszköz beszerzése

−

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
 Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a
csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése
 Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás
 Információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új termelő berendezéshez kapcsolódó új
informatikai eszközök és szoftverek
 Az új termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how
beszerzések

−

Megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén támogatható tevékenységek:
 a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit,
munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő eszközök beszerzése

a

minőségi

 a termelő létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek
munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás
 az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés
KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK:
Mindhárom elvárást kötelező teljesíteni.
−

Létszámtartás: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezésétől számított
legalább két lezárt üzleti éven keresztül fenntartja a bázislétszámot és a bázislétszám és a kölcsönzött
munkaerő összegét.

−

Személyi jellegű ráfordítás: A projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két teljes üzleti év
személyi jellegű ráfordítása


a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben átlagosan legalább 5%-kal
növekszik a bázisévhez képest
VAGY



a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben legalább a támogatási
összeg 5%-ával növekszik a bázisévhez képest
VAGY


−

a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő üzleti két évben összesen eléri legalább a
támogatási összeg 50%-át

Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a
projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel növekménye


a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a támogatási
összeget
VAGY



a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot
VAGY



a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-ot

EGYÉB ELVÁRÁSOK:
−

A projekt keretében kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő TEÁOR besorolás
szerinti feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek.

−

Nem fejleszthető az ásványvíz gyártására irányuló tevékenység, a PET palackok vagy előformák
gyártására irányuló tevékenység, valamint olyan tevékenység, amelynek eredményeképp létrejövő
termék PET palackban kerül forgalomba hozatalra.

−

A projekt keretében csak a VTSZ-listán szereplő eszközök kerülhetnek beszerzésre.

−

A projekt keretében csak a TESZOR-listán szereplő szoftverek kerülhetnek beszerzésre.

−

Új ingatlan-beruházás esetén a fejlesztéssel érintett ingatlannak az alábbi energiahatékonysági
elvárásoknak kell megfelelnie:
 az ingatlan tetőszerkezete legalább 30%-ának alkalmasnak kell lennie arra, hogy a
későbbiekben napenergia nyerésére alkalmas eszközök hatékonyan kerüljenek telepítésre
 az érintett ingatlanban a nem termeléshez kapcsolódó hőenergia-igény legalább 50%-át
megújuló energiaforrásból kell fedezni

−

Ingatlan- és infrastrukturális beruházás esetén legfeljebb nettó 190 000 Ft/nm költség tervezhető.

−

A gyártáshoz kapcsolódó új termelőeszköz beszerzése tevékenységhez kapcsolódó költségeknek
legalább a projekt összköltségének 50%-át el kell érniük.

−

Az anyagmozgatáshoz és/vagy csomagoláshoz és raktározáshoz, valamint az infrastrukturális és
ingatlan beruházáshoz kapcsolódó tevékenységhez kötődő költségek a projekt összköltségének
legfeljebb 25%-át, ezen belül az raktározáshoz kapcsolódó költségek a projekt összköltségének
legfeljebb 10%-át érhetik el.

−

A megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén támogatható tevékenységek
elszámolható költségének maximális összege összesen 1.000.000 Ft lehet a felvételre kerülő
megváltozott munkaképességű munkavállalónként.

